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وع وفي عید فصح الیھود، أكل یس
ھم للمرة األخیرة مع تالمیذه، وقال ل
أشیاء رائعة عن هللا وعن وعوده 

ثم أعطاھم یسوع.للذین یحبونھ
خبزا وكأس خمر، حتى یقسمونھا

بینھم، وھذه ذكرى لجسد ودم 
یسوع، اللذین أُعطیا 

.لمفغرة الخطایا

وقبل أن یموت یسوع بأیام
جاءت امرأة وصبّتقلیلة،
على رجلیھ، ووقتھاطیبا

:التالمیذ قائلیناعترض
قد: " ولكن یسوع قال،"ھذا إتالف"

عملت بي عمال حسنا، قد دھنت بالطیب
!، فیا لھا من كلمات غریبة"جسدي للتكفین

فكیف حدث كل ھذا؟ 
وكیف تنتھي حیاة 
یسوع الرائعة بھذا 

الشكل الفظیع؟ 
وكیف یسمح 

هللا بأن ابنھ یُسّمر 
على الصلیب، وھناك 

یموت؟ ھل اخطأ 
یسوع بخصوص ما 
یقولھ عن نفسھ؟ ھل

فشل هللا؟

ال لھ ثم قال یسوع ألصدقائھ بأنھ سیُّسلم وأنھم سیھربون، فق
قبل أن یصیح : "، فقال لھ یسوع!"أنا لن أھرب: "بطرس

."الدیك، تنكرني ثالث مرات

وكان یھوذا، وھو أحد 
التالمیذ االثني عشر، قد

اتفق بعد ذلك مع رؤساء 
الكھنة، أن یخون یسوع 

.بثالثین من الفضة

م ال، هللا لم یفشل، ویسوع ل
یعمل خطأ، فیسوع كان 
یعلم، أنھ سوف یُقتل من 

الناس األشرار، وحتى وھو 
بعد طفل، قال رجل شیخ، 
اسمھ سمعان، لمریم، أن 

.أمورا محزنة ستحدث
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وفي تلك اللحظة صاح دیك، 
وكأنھ كان صوتا من هللا 

لبطرس، فتذكر بطرس كالم 
.یسوع وبكى بكاء مرا

وأخذ الجمع یسوع معھم إلى بیت رئیس الكھنة، وھناك قال 
وبالقرب . رؤساء الیھود، أن یسوع یجب أن یموت

منھم كان بطرس واقفا 
یتطلع حولھ عند 

النار، التي أشعلھا 
.الخدام لإلستدفاء

وفي المساء ذھب 
یسوع لیصلي في 
حدیقة جثسیماني، 
ونام التالمیذ الذین 
كانوا معھ، وصلى 

یا أبا: " یسوع قائال
اآلب، أُعبر عني ھذه 

الكأس ولكن لیكن ال
ما أرید أنا، بل ما 

."ترید أنت

ن ویھوذا ندم أیضا، فقد كان یعلم أ
ة، یسوع لم یكن لھ أي ذنب أو جریم
ویھوذا أعاد الثالثین من الفضة،

فطرح .ولكن الكھنة لم یقبلوھا
.الفضة ثم مضى وخنق نفسھ

أنت كنت مع : "ثالث مرات تطلع الناس في بطرس وقالوا لھ
، وثالث مرات أنكر بطرس، تماما كما سبق !"یسوع

یسوع وتنبأ، وبطرس 
.بدأ یلعن ویحلف

وفجأة حضر جمع كثیر 
إلى الحدیقة وعلى 

رأسھم یھوذا، ویسوع لم 
یدافع عن نفسھ، ولكن 
بطرس قطع أذن أحد 

الرجال، وبھدوء لمس 
یسوع أذن ھذا الرجل 
م فشفاه، وكان یسوع یعل

أن القبض علیھ، ھو 
.جزء من خطة هللا
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ثم ختم العسكر 
الرومان القبر 

ووضعوا حراسة 
علیھ، وبذلك ال 

یستطیع أحد 
الدخول أو 

.الخروج

وكان یسوع یعلم طول الوقت، أنھ ھكذا سوف یموت، وكان 
یعلم أیضا أن موتھ سوف یعطي مغفرة الخطایا، للخطاة، 

یسوع ولقد ُصلب مع . الذین یؤمنون بھ
بالمسیح آمن وأحدھم ، لصان

، الفردوسوذھب إلى 
.یفعل ذلكواآلخر لم 

ثم أحضر الكھنة یسوع أمام 
الوالي الروماني، بیالطس، 

أنا لست أجد فیھ: "الذي قال
، ولكن الجمع "علة واحدة

!  اصلبھ: "الثائر صرخوا
!"اصلبھ

لو انتھت القصة 
عند ھذا الحد، 

لكانت قصة 
محزنة جدا، ولكن 

هللا عمل شیئا 
رائعا، فیسوع لم 

.یبق میتا

وبعد ساعات طویلة 
:  من األلم قال یسوع

ثم مات، " قد أُكمل"
فقد أكمل عملھ، 

ودفنھ أصدقائھ في 
.مقبرة خاصة

وفي النھایة رضخ بیالطس وحكم على 
ر ثم أخذ العسك. یسوع بالموت على الصلیب

یلكمونھ، ویبصقون في وجھھ، ویجلدونھ، 
وضفروا إكلیال قاسیا من شوك طویل 

مدبب، ووضعوه على رأسھ، ثم سّمروه 
.على صلیب من خشب لكي یموت
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النھایة

6054

وبعدھا ظھر یسوع إلى التالمیذ وأراھم آثار المسامیر في 
یدیھ، نعم حقا، المسیح  حي، وغفر یسوع لبطرس أنھ أنكره، 
ثم أمر تالمیذه أن یبشروا جمیع الناس بھ، ثم صعد راجعا إلى 

.السماء، التي أتى منھا في عید المیالد األول

وباكرا جدا في أول 
األسبوع وجد بعض 
تالمیذ یسوع الحجر 
ُمدحرجا عن القبر، 
وعندما تطلعوا في 

داخل القبر، لم یجدوا
.یسوع ھناك

ذي قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، الذي خلقنا، وال
.یریدك أن تعرفھ

ھذه الخطیة عقوبة. هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو خطیة
ھو الموت، ولكن هللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع

بعد ذلك أتى .المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح، .یسوع إلى عالمنا ھذا ثم مضى إلى السماء
سوف یأتي ویسكن بك اآلن، !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحیا معھ إلى األبد
:لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �

إنسانا لتموت من أجل سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
، خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي

لكي أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إلیك،
. ساعدني أن أطیعك، وأن أعیش لك كابن لك. لكي أحیا معك إلى األبد

.آمین
.  16: 3إنجیل یوحنا !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم

"فتح كالمك ینیر العقل"
130: 119مزمور 
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قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس

یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

، 24–22: ، إنجیل لوقا28–26: إنجیل متّى
21–13: وإنجیل یوحنا

وعند القبر بقت ھناك امرأة تبكي، 
فظھر لھا یسوع، فعادت مسرعة 
ویغمرھا الفرح إلى بقیة التالمیذ 

لقد! المسیح حي: "لتخبرھم قائلة
!"قام من األموات
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